
 مرکز کتابخانه  و اطالع رسانی 

 موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر 

 آشنائی و  نحوه جست و جو *

 پایگاه  اطالعاتی گوگل اسکوالر



*

  و مهمترین از یکی » اسکوالر گوگل » اطالعات پایگاه که گفت باید ابتدا در*

  انگلیسی و فارسی مقاالت جو و جست جهت به پایگاه ترین استفاده پر*

 و ها نامه پایان نوشتن  در محققان و دانشجویان استفاده مورد که است

 و انگلیسی مقاالت اطالعاتی بانک یک  پایگاه این واقع در . باشد می مقاالت

 . آید می حساب به فارسی

 .گردد می ارائه پایگاه این در مقاالت جوی و جست نحوه ادامه در*



*

scholar.google.com



*

نکته قابل توجه  این می باشد که اگر بخواهیم عبارت مورد نظر  درمقاالت 

 . جست و جو شده باشد ،  باید آن را داخل گیومه قرار دهیم 

همانطور که می بینید،مقاالتی که عنوان مورد نظر در آنها به کار رفته است 

 .به ما نشان داده می شود 

 

 



در نتیجه جست وجو مقاالت به روز و جدید می خواهیم که  اکنون  -3*

در سمت چپ  بر روی سال مورد باید برای این کار . نمایش داده شود 

.به این ترتیب مقاالت جدید نشان داده خواهند شد نظر کلیک کنیم ،  



فقط در مورد خوش بینی جست و جو *

را حذف و قبل از   inگیومه ها و کلمه 

فقط مقاالتی که عالمت منفی قرار دهیم   lifeکلمه 

 مربوط به عبارت خوش بینی هستند



مقاالت جست و جو شده شامل خوش بینی و *

+  بین  عبارات عالمت باشند زندگی به صورت مجزا  

هستند دارای عبارت خوش بینی و زندگی که مقاالتی   andتایپ کلمه با 

 .، به ما نشان داده خواهند شد



*

 (pdf   یاhtml  )

 .  کلیک کرد  save یا در خط آخر مقاله مربوطه بر روی کلمه  

 



*

create alert 

 .مقاالت جدید را دریافت خواهیم کرد و با وارد کردن ایمیل ،  
  



*

 .از کلمات کلیدی استفاده کنیم -1*

قرار داخل گیومه برای دریافت و نتیجه جست و جوی دقیق تر عبارت را  -2*

 .  دهیم

تا بدین کنیم به همراه عبارات استفاده ( orو  and، + ،  -) از کاراکترهای  -3*

 .ترتیب مقاالت مورد نظر را جست و جو کنیم

عبارت مورد نظر در مقاالت نمی خواهیم در کنار عبارت یعنی اینکه  –کاراکتر *

 باشد 

عبارت مورد نظر در مقاالت در کنار عبارت به معنی این است که + کاراکتر *

 .باشد اما به صورت مجزا 

که عبارات مورد نظر به همراه  به معنای این است در  بین عبارت   andکلمه *

 .مورد نظر باشد یکدیگر در مقاالت 

 .مقاالت باشد در مورد نظر یکی از عبارات هم به این معناست که  or کلمه  *



 سپاس ازحسن  توجه شما

 »  با آروزی موفقیت »


